GPS Cycle Computer Device
GB-580
การใชง้ านอย่างง่าย

Power / Light/ Esc

Up/ Start/ Stop

Page/ Enter

Down/Lap/Save

http://www.gs-sport.com

GPS คืออะไร
GPS ย่อมาจาก Global Positioning System. สําหรับ 3D fix จะต้อ
้ งรับดาวเทียมได ้
อย่างน้อย4ดวง โดยปกติความแม่นยําของ GPS ในสภาพท้องฟ้าเปิด ไม่มีตึกสูงบดบังจะอยู่ที� 10
เมตร/วินาที
ดังนั�นถ้าอุปกรณ์เคลื�อนไป 10เมตร ณวินาทีนั�น อุปกรณ์อาจจะแสดงความเร็วขณะนั�นได้ถงึ
36กิโลเมตร/ช� ัวโมง ทุกวันนีอ
� ป
ุ กรณ์GPS ได ้ถูกออกแบบมาให ้สามารถปรับการคําณวน
เพือ
� ช่วยขยายขีดความสามารถของGPSได ้เองด ้วย

การกันนํ� าแบบ IPX7คืออะไร
คือการกันนํ� าในระดับทีป
� ้ องกันความเสียหายทีเ� กิดจากการจุม
่ นํ� าชัว� ขณะ
ภายใต ้เงือ
� นไขของความกดดันและระยะเวลาระดับหนึง�
นํ� าจะไม่สามารถเข ้าไปทําความเสียหายให ้กับการทํางานของอุปกรณ์
มาตรฐานกันนํ� าของ IPX7 คือการทีอ
� ป
ุ กรณ์สามารถทํางานได ้ในนํ� าลึก1เมตร เป็ นเวลา30นาที
มาตรฐานการกันนํ� าปกติจะวัดกันทีแ
� รงดันนํ� า มาตรฐาน IPX7
อยูใ่ นระดับทีอ
� ป
ุ กรณ์สามารถทนได ้เมือ
� ใช ้งานกลางสายฝนหรือในบริเวณทีม
� น
ี �ํ าสาดใส่
แต่การว่ายนํ� าหรือดํานํ� าจะเกินกว่ามาตรฐาน IPX7

ข้อสังเกตุในการอัพเกรดFirmware
 อย่าให้เกิดการสะดุดขณะกําลังอัพเกรดFirmware

่ ของอุปกรณ์
 เลือกใช้Firmwareให้ตรงกับรุน
 กด UP+PG+PW เพื�อบูท Loader mode ถ้าอุปกรณ์ค้างเพราะอัพเกรดfirmwareไม่สําเร็จ

เมือ
� บูทได้แล้วจึงอัพเกรดใหม่อีกครั�ง

คําเตือน !
z ก่อนใชง้ านครงแรก
ั�
โปรดชาร์จไฟอุปกรณ์ให้เต็ม
่ งต่อUSBแห้งสนิทก่อนทีจ
z ให้แน่ใจว่าชอ
� ะชาร์จไฟหรือถ่ายโอนข้อมูล
ั
z ก่อนเริม
� การฝึ ก ให้ห ันอุปกรณ์ให้ร ับสญญานได้
3D fix

ั
อธิบายสญล
ักษณ์
แสดงสถานะ GPS
ั ญาน
z None: ไม่มส
ี ญ
z Solid: 3D fix
z Solid with 1 bar: 3D fix สัญญานอ่อน
z Solid with 2 bar: 3D fix สัญญานดี
z Solid with 3 bar: 3D fix สัญญานแรง

Timer icon
Cadence sensor
Clock alert
แสดงอัตราเต ้นหัวใจ
แสดงกําลังไฟแบตเตอรี�

ปุ่มกด
Power/ESC

คําอธิบาย
กดค ้าง 2วินาทีเพือ
� เปิ ดปิ ด GB-580.
ั � ๆจะเป็ นการเปิ ดปิ ดแสง
เมือ
� เปิ ด GB-580 แล ้ว กดปุ่ มสน
backlight.
กดปุ่ มค ้างไว ้ 14 วินาที เพือ
� ทํา hardware reset ในกรณี
ระบบค ้าง
ั � ๆเพือ
ใน Menu mode กด ESC button สน
� ออกจากหน ้า
ปั จจุบน
ั กลับไปยังหน ้าก่อนหน ้า

PG /ENTER

กดเพือ
� เปลีย
� นหน ้าต่างๆใน Speedometer mode.
� เปลีย
� นหน ้า Main Menu กับหน ้า
กดค ้าง 2 วินาทีเพือ
Speedometer สลับไปมา
ั � ๆจะเป็ นการ ENTER
ในหน ้า Main Menu กดปุ่ มนีส
� น
กดปุ่ มนีเ� พือ
� เปลีย
� นหน ้าไปมาระหว่าง “Menu mode”,
“Location mode”, “Speedometer mode” และ “Map
mode”.

Up /Start/Stop

กดปุ่ ม UP เพือ
� เลือ
� นแถบแสงขึน
� ไปยังรายการทีต
� ้องการใน
หน ้า Main Menu
ใน Speedometer mode กด START button เพือ
� เริม
� การ
จับเวลาเพือ
� เริม
� การฝึ ก
ใน Speedometer mode กด STOP button เพือ
� หยุดการ
� ึก
จับเวลาทีฝ
ใน Map mode กดปุ่ มนีเ� พือ
� ซูมเข ้า

Down/Lap/Save กดปุ่ ม Down เพือ
� เลือ
� นแถบแสงลงไปยังรายการทีต
� ้องการ
ในหน ้า Main Menu
ใน Speedometer mode เมือ
� เริม
� นับเวลาขณะกําลังฝึ ก กด
Lap button เพือ
� บันทึกรอบการฝึ ก
ิ
ถ ้านาฬกาหยุ
ดลงขณะกําลังฝึ ก กด SAVE button เพือ
�
บันทึกข ้อมูลการฝึ ก

ั ญาน GPS อยูใ่ นบริเวณนี�
ตัวรับสญ
่ ้องฟ้ าเพือ
ควรหันด ้านนีข
� น
�ึ สูท
� ให ้การรับ
ั ญานดียง�ิ ขึน
สญ
�

การตัง� หน ้าแสดงผลแบบตัง� เอง
� ต่างๆก่อนการฝึ ก
ตัง� หน ้าแสดงผลและรายการฟั งชัน
[MAIN MENU] > [CONFIGURATION] > [SET CUSTOM PAGE ]

1.

กด ‘’Page button’’ 2วินาทีเพือ
� เข ้าMAIN
MENU

2.

เลือก ‘’ CONFIGURATION’’ แล ้วกด
‘’Enter button’’.

3.

เลือก ‘’ PAGE SETTING’’ แล้วกด
‘’Enter button’’

.

4.

เลือกหน ้าแล ้วเข ้าไปเลือกจํานวนช่องต่อหน ้า

5.

มีหน้าให้ใช้งานอยู่4หน้า
ให้เลื�อนเลือกจํานวนช่องในแต่ละหน้าที�
ต้องการ มีให ้เลือก2-6ช่อง
กดEnterเพื�อเลือกแสดงฟังชั�นต่อไป

6.

� ทีต
เลือ
� นเลือกหาฟั งชัน
� ้องการแสดงใส่ในแต่
ละช่อง กดEnterเพือ
� บันทึกค่าทีต
� งั � ไว ้

กด"ESC button’’ เพือ
� กลับออกมา

การตัง� ค่าอุปกรณ์
ก่อนเริม
� การฝึ ก ควรจะต ้องตัง� ค่าอุปกรณ์ให ้เหมาะสม เพือ
� ให ้ได ้ผลการฝึ กทีถ
� ก
ู ต ้องสมบูรณ์มากทีส
� ด
ุ

a. ตงค่
ั� าข้อมูลผูฝ
้ ึก
1. กด Page button 2วินาทีเพือ
� เข ้า Main
MENU แล ้วจึงเลือก USER PROFILE.

2. กด UP and Down button เพือ
� เลือกแก ้ไข
ข ้อมูลแต่ละรายการ
3. กด ESC button เพือ
� ออกมาเมือ
� เสร็จ

� ค่าเวลา [MAIN MENU] > [CONFIGURATION] > [SET SYSTEM ] > [TIME SETTINGS]
b. ตัง
TIME FORMAT
ใช ้ UP และ DOWN button เลือ
� นหารูปแบบ
เวลาทีต
� ้องการ แบบ 12 หรือ 24 ชัว� โมงก็ได ้
แล ้วกด OK

TIME ZONE
ใช ้ UP และ DOWN button เลื�อนหาเมืองที�
อยู่ ในทีน
� เี� ลือก Bangkok
เป็ นโซนเวลาของประเทศไทย แล ้วกด OK

DAYLIGHT SAVING
ใช ้ UP และ DOWN button เลื�อนปิ ดเปิ ด
daylight saving เพือ
� ให ้อุปกรณ์แสดงเวลา
ท ้องถิน
� ทีถ
� ก
ู ต ้อง สําหรับประเทศไทย ไม่ต ้อง
ใช ้ daylight saving จึงเลือกOFF แล ้วกดOK

c. ตงเวลาเตื
ั�
อน [MAIN MENU] > [CONFIGURATION] > [SET SYSTEM ] > [ALARM ]
ท่านสามารถตัง� เวลาเตือน รายสัปดาห์
รายวันทํางาน รายวัน แต่ละวัน หรือปิ ดไว ้
เมือ
� ถึงเวลาทีต
� งั � ไว ้ อุปกรณ์จะส่งเสียงเตือน
ทันที

d. ตงค่
ั� าจ ักรยาน (GB-580P only)

1. กด Page button 2วินาทีเพือ
� เข ้าไปยัง
Main MENU แล ้วไปที� ACCESSORIES.

2. กด UP และ Down button เลือกที� BIKE
SETTING.

3. มีให ้ตัง� ค่าจักรยานได ้ 5แบบ
กด ESC button ออกมาเมือ
� เสร็จ

e. ตงค่
ั� าโซนอ ัตราเต้นห ัวใจ (GB-580P only)

1. กด Page button 2วินาทีเพือ
� เข ้าไปยัง
Main MENU แล ้วไปที� ACCESSORIES.

2. กด UP หรือ Down button เพือ
� เลือก
CARDIO SET

3. เลือกตัง� ค่าต่างๆของโซนอัตราเต ้นหัวใจ
ตามต ้องการ กด ESC button เมือ
� เสร็จ

f. ตงค่
�ั าว ัดแคลลอรี�

1. กด Page button 2วินาทีเพือ
� เข ้าไปยัง
Main MENU แล ้วไปที� ACTIVITY.
2.

เลือก SETTING แล ้วกด ENTER button.

3. เลือก CALORIES แล ้วกด ENTER button
เพือ
� ตัง� ค่า
4. กําหนดค่าต่างๆลงไปให ้เหมาะกับการฝึ ก
แล ้วจึงกด ESC button เมือ
� เสร็จ

g. ตั�งค่าบาโรมิเตอร์

(GB-580P only)
1. กด Page button 2วินาทีเพือ
� เข ้าไปยัง
Main MENU แล ้วไปที� ACCESSORIES.
2. แล ้วกด ENTER button.
3. เลือก BARO SETTING แล ้วกด
ENTER button เพือ
� ตัง� ค่า

4. กําหนดค่าไปตามความเหมาะสม แล ้วจึงกด
ESC button เมือ
� เสร็จ
5. มีวธิ ท
ี จ
�ี ะตัง� ค่าเพือ
� ให ้ได ้การปรับแต่ง
ทีแ
� ม่นยําดังนี�
A. เข ้าไปทีเ� ว็บไซท์ท ้องถิน
� ทีม
� ข
ี ้อมูล
SEA LEVEL PRESSURE แล ้วจึง
นํ าข ้อมูลนัน
� มาใช ้
B. ทดลองใส่คา่ OFFSET ตามข ้อมูล
ความสูงในปั จจุบน
ั ทีห
� าได ้หรือ
จาก GPS.
NOTE: ข ้อมูลโรงงานทีบ
� น
ั ทึกในอุปกรณ์มาจาก
BAROMETER จึงมีความจําเป็ นอย่างยิง� ทีต
� ้องมี
การปรับแต่งใหม่เพือ
� ให ้ได ้ผลการฝึ กทีแ
� ม่นยํา
มากขึน
�

h. ตัง
� ค่ากําลังงาน (GB-580P only)
1. กด Page button 2วินาทีเพือ
� เข ้าไปยัง
Main MENU แล ้วไปที� ACCESSORIES.
2. แล ้วกด ENTER button.
3. เลือก POWER SETTING แล ้วกด
ENTER button เพือ
� ตัง� ค่า
4. เลือกหน่วยกําลังงานเป็ น W(วัตต์) หรือ %
ให ้ตัง� ที� VIEW.
5. ตัง� POWER ZONE แบบ MAX หรือ
custom ก็ได ้

i. ตัง
� ค่าเข็มทิศอิเล็กโทรนิก (GB-580P only)
เข็มทิศอิเล็กโทรนิกสามารถช่วยการทํางานของ GPSในการปรับแก ้เรือ
� งตําแน่งทีไ� ม่แน่นอนขณะหยุดนิง�
จึงควรจะต ้องมีการปรับแต่งก่อนใช ้งาน ปรับแต่งตามคําแนะนํ าต่อไปนี�

1. กด Page button 2วินาทีเพือ
� เข ้าไปยัง
Main MENU แล ้วไปที� ACCESSORIES.
2. แล ้วกด ENTER button.
3. เลือก SET COMPASS แล ้วกด
ENTER button
4. แล ้วจึงกด CALIBRATION button.

5. ทําตามคําแนะนํ าเพือ
� ปรับแต่ง Ecompass.

� ศ
6. เมือ
� ปรับแต่งเสร็จแล ้ว จะทําให ้การชีท
ิ ทาง
แม่นยํามากขึน
�

การตัง� อุปกรณ์ให ้อ่านง่าย
GB-580 สามารถอ่านได ้ทัง� แนวนอนและแนวตัง� เพือ
� ให ้สะดวกขณะกําลังทํากิจกรรมฝึ ก
การตัง� อุปกรณ์มส
ี องวิธด
ี งั นี�
1. กด OK +DOWN key เพือ
� หมุนหน ้าจอ
2. ไปที� MENU mode และไปต่อที� [MAIN MENU] > [CONFIGURATION] > [SET SYSTEM] >
[DISPLAY]> [ORIENTATION]

Vertical

Horizontal

การเริม
� การฝึ กและการบันทึกข ้อมูล
1.

เปิ ดอุปกรณ์ให ้อยูท
่ ห
ี� น ้าการฝึ ก และ
รับสัญญานได ้ 3D fix แล ้ว

2.

ิ
กด Start button นาฬกาเริ
ม
� วิง�
ิ
เมือ
� นาฬกาเริ
ม
� วิง� กด ‘’Stop button’’
อย่างเร็วจะเป็ นการหยุดชัว� ขณะ

3. กด ‘’Save button’’ หน ้าจอจะแสดง
“RESET TRAINING DATA and SAVE?”.
เลือก YES แล ้วกด “ENTER button” เพือ
�
บันทึกข ้อมูลฝึ ก หน ้าจอจะแสดงคําว่า
‘’SAVE AND FINSIH’’
หมายความว่าบันทึกข ้อมูลฝึ กเรียบร ้อยแล ้ว
ิ
4. นาฬกาก็
จะถูกรีเซ็ทเป็ นศูนย์อก
ี ครัง�

้ ฝึกเสมือนจริง
การใชครู
เพือ
� ทีจ
� ะปรับปรุงสมรรถภาพในการฝึ กของท่าน GB-580 จัดให ้มีครูฝึกเสมือนจริงทีค
� อยเป็ นโค๊ชให ้
เพือ
� ทีจ
� ะพัฒนาสมรรถนะในการฝึ กร่วมกัน

[MAIN MENU] > [NAVIGATION] > [TRAINER]
กด “Page button” 2วินาทีเพือ
� เข ้าไปที�
MAIN MENU. ต่อไป ACTIVITY

มีการฝึ กร่วมให ้เลือกอยู่ 5แบบดังนี�
DIST/TIME: กําหนดระยะทางทีต
� ้องทําให ้ได ้
ในเวลาทีต
� งั � ไว ้
DIST/SPEED: กําหนดความเร็วของครูฝึก
เสมือนจริงทีจ
� ะแข่งกับท่านในระยะทางทีต
� งั � ไว ้
SPEED/TIME: กําหนดความเร็วของครูฝึก
เสมือนจริงทีจ
� ะแข่งกับท่านในระยะเวลาทีต
� งั � ไว ้
PACE/DIST: กําหนดฝี เท ้าของครูฝึกเสมือนจริง
ให ้แข่งกับท่านตามระยะทางทีต
� งั � ไว ้
YOURSELF: แข่งกับตัวเอง เทียบกับประวัต ิ
ก่อนหน ้า

[DISTANCE /TIME]

ตัง� ระยะทางไว ้ 10กม. และระยะเวลา 5 นาที
หมายถึงครูฝึกเสมือนจะไปถึงระยะ 10กม.ใน
5นาที แข่งขันกับท่าน.

1.

ท่านสามารถเปลีย
� น DIST / TIME เพือ
� ตัง�
เป้ าหมายเองได ้

2. ตั�งเสร็จแล้วกด ‘’Up หรือ Down
button’’ เพื�อเลือก ‘’Start’’ แล้วจึงกด
‘’Enter button’’ เพือ
� เริม
� แข่งขัน
3. ENABLE ALERT ? สามารถเลือก YES หรือ
NO เพือ
� ให ้คอยเตือนหรือไม่

4. DO YOU RECORD RUNNING DATE ? ถ ้า
ิ
เลือก YES นาฬกาจะเริ
ม
� บันทึกการฝึ ก

.

ของท่าน
5. เมือ
� ไปถึงเป้ าหมาย ไม่วา่ จะได ้ผลการฝึ กดีกว่า
หรืออ่อนกว่าของครูฝึกเสมือน จะมีการแสดง
คําว่า good job / do harder next time

6. ถ ้ามีผลการฝึ กดีกว่าหรืออ่อนกว่าของครูฝึก
เสมือน จะมีการแสดงระยะทางทีล
� ํ�าหน ้าหรือ
ล ้าหลังกว่าให ้ดู

[DISTANCE /SPEED]

ตัง� ระยะทาง 10 กม. และความเร็ว 10 กม./ชม.
นั�นคือครูฝึกเสมือนจะรักษาความเร็ว 10กม./ชม.
ไปตลอดระยะทาง 10กม. เพือ
� แข่งขันกับท่าน
1. สามารถตัง� DIST / SPEED เพือ
� ตัง� เป้ าหมาย
ของท่านเองได ้
2. ตัง� ค่าทีต
� ้องการแล ้วกด ‘’Up หรือ Down
button’’ เพือ
� เลือก ‘’Start’’ แล ้วจึงกด
‘’Enter button’’ เพือ
� เริม
� การฝึ ก
3. ENABLE ALERT ? ท่านสามารถเลือก YES

หรือ NO เพือ
� ให ้เตือนหรือไม่

4. DO YOU RECORD RUNNING DATE ? ถ ้า
ิ
เลือก YES นาฬกาจะเริ
ม
� บันทึกการฝึ ก
ของท่าน

5. เมือ� ถึงเป้ าหมาย ไม่วา่ จะได ้ผลการฝึ กดีกว่า
หรือด ้อยกว่าของครูฝึกเสมือน จะแสดงให ้เห็น
ว่าลํ�าหน ้าหรือล ้าหลังกีเ� มตร

[SPEED /TIME]

ตัง� ความเร็ว 10กม/ชม. และเวลา 00:05:00
หมายความว่าครูฝึกเสมือนจะวิง� เร็ว 10กม./ชม.
ตลอดใน 5นาที เพือ
� แข่งกับท่าน
1. ท่านสามารถเปลีย
� น SPEED / TIME

�

เพือ
� ตัง� เป้าหมายเองได ้
2. ตัง� ค่าแล ้วกด ‘’Up หรือ Down button’’ เพือ
�
เลือก ‘’Start’’ แล ้วจึงกด ‘’Enter button’’
เพือ
� เริม
�
3. ENABLE ALERT ? สามารถเลือก YES หรือ
NO เพือ
� ให ้คอยเตือนหรือไม่
4. DO YOU RECORD RUNNING DATE ? ถ ้า
ิ
เลือก YES นาฬกาจะเริ
ม
� บันทึกการฝึ ก
ของท่าน

6. เมือ� ถึงเป้ าหมาย ไม่วา่ จะได ้ผลการฝึ ก

ดีกว่าหรือด ้อยกว่าของครูฝึกเสมือน จะแสดง
ให ้เห็นว่าลํ�าหน ้าหรือล ้าหลังกีเ� มตร

[PACE /DISTANCE]

ตัง� ระยะทาง 10กม. และฝี เท ้าที� 00:01:00/กม.
หมายถึงครูฝึกเสมือนจะรักษาฝี เท ้านีว� ง�ิ ไป
10กม. เพือ
� แข่งกับท่าน

1.

ท่านสามารถเปลีย
� น PACE/ DIST
เพือ
� ตัง� เป้ าหมายเองได ้

2.

ตัง� ค่าแล ้วกด ‘’Up หรือ Down button’’ เพือ
�
เลือก ‘’Start’’ แล ้วจึงกด ‘’Enter button’’
เพือ
� เริม
�

5. ENABLE ALERT ? สามารถเลือก YES หรือ
NO เพือ
� ให ้คอยเตือนหรือไม่
6. DO YOU RECORD RUNNING DATE ? ถ ้า
ิ
เลือก YES นาฬกาจะเริ
ม
� บันทึกการฝึ ก
ของท่าน

7. เมือ� ถึงเป้ าหมาย ไม่วา่ จะได ้ผลการฝึ กดีกว่า
หรือด ้อยกว่าของครูฝึกเสมือน จะแสดงให ้เห็น
ว่าลํ�าหน ้าหรือล ้าหลังกีเ� มตร

การสร ้าง Waypoint
- สร ้าง Waypoint

[MAIN MENU] > [NAVIGATION] >[SAVE WAYPOINT]
1.

สามารถบันทึกตําแหน่งปั จจุบน
ั เมือ
� สัญญาน
GPS fix ตําแหน่งจะแสดงข ้อมูลลองติจด
ู
ละติจด
ู และความสูงบนหน ้าจอ

2.

ใช ้ Up และ Down button
เพือ
� เลือ
� นหารายการทีต
� ้องการแก ้ไข
แล ้วจึงใช ้ ‘’Enter button’’
เพือ
� เข ้าไปแก ้ไขตัวเลขตัวอักษร

3.

เมือ
� แก ้ไขถูกต ้องแล ้ว เลือ
� นไปกดตัว “enter
sign” หรือกด ‘’Esc /Lap button’’ เพือ
� ออก

4.

เลือ
� นแถบแสงไปที� "CONFIRM?" แล ้วกด
‘’Enter button’’ ข ้อมูลตําแหน่งจะถูกบันทึก
ไว ้ในหน่วยความจํา

้
การค ้นหาและใชงาน
Waypoints
� ดังต่อไปนีค
ถ ้าต ้องการค ้นหาwaypointทีบ
� น
ั ทึกไว ้ ใช ้ฟั งชัน
� ้นหาwaypoint และมุง่ ไปหาตําแหน่งนัน
� ได ้

[MAIN MENU] > [NAVIGATION] >[FINW WAYPOINT] >[LIST ALL]

1.

ใช ้ Up และ Down button เลือ
� นเลือก
หา Waypoint ทีต
� ้องการจะไป แล ้วกด
‘’Enter button’’.

2.

เลือ
� นแถบแสงไปที� "GOTO?" แล ้วกด
‘’Enter button’’.

3.

จะเห็นตําแหน่งปั จจุบน
ั และจุดปลายทาง
บนหน ้าจอ พร ้อมกับ waypointใกล ้เคียง
ด ้วย

4.

กด ‘’Page button’’ จะบอกระยะทางและ
เวลาทีจ
� ะไปถึงจุดปลายทาง อยูท
่ ม
ี� ม
ุ ล่าง
ขวาของหน ้าจอ ทิศทางทีจ
� ะไป waypoint
ปลายทางจะแสดงเป็ นรูปเข็มทิศ

การสร ้าง Routes
้ ทางได้ จึงสามารถวางแผนเสน
้ ทางจากการเรียง
waypoints ทีบ
� ันทึกไว้แล้วนํามาโยงสร้างเสน
waypoints ด ังนี�

[MAIN MENU] > [NAVIGATION] >[ROUTES]
1.

กด CREATE NEW กด OK button เพือ
�
แทรก waypoint. ลงในเส ้นทาง

,

2.

เลือ
� นแถบแสง waypoint แล ้วกด OK
กด OK เลือกไปจนครบเส ้นทาง
หากต ้องการลบหรือแทรกใหม่ กด OK
button ที� waypointทีต
� ้องการแก ้ไข
เลือกแทรกหรือลบออก

3.

�
แถวแรกของหน ้าจอ สามารถเปลีย
� นชือ
เส ้นทางได ้ เมือ
� แก ้ไขเส ้นทางแล ้ว กด
ESC button เพือ
� บันทึกและออก

4.

เลือก ‘’FOLLOW’’ เพือ
� เริม
� การฝึ ก เข็มทิศ
� ศ
จะชีท
ิ ทางโดยอัตโนมัต ิ ท่านอาจจะกด
’’ENTER’’ หรือ ‘’ESC’’ เพือ
� ไปยังwaypoint
ถัดไป หรือถอยไปwaypointทีแ
� ล ้ว

วิธอ
ี พ
ั เกรด Firmware
[MAIN MENU] > [CONFIGURATION] >[SYSTEM UPGRADE]
1.

กด YES เพือ
� อัพเกรด firmware ของ

GB-580.

2.

ถ ้าต ้องการยกเลิกกระบวนการอัพเกรด

กด Power + ESC button พร ้อมกัน

วิธต
ี ด
ิ ตัง� Heart Rate Sensor (สําหรับ GB-580P)
การสวม Heart Rate Monitor

ด้านนอก

Heart rate sensor

Transmitter

Heart rate sensor

ด้านใน
�ื แล ้วแนบกับผิวหนัง sensorทีเ� ปี ยกชน
ื� จะตรวจจับชพ
ี จรได ้ดียงิ� ขึน
ทําด ้านนีใ� ห ้ชน
�

สอดปลายสายด ้านหนึง� ของ heart rate monitor
่ งของอีกปลายก่อน
เข ้าชอ
1.

รัดสาย heart rate monitor รอบหน ้าอก
ปรับ heart rate monitor ให ้อยูก
่ งึ� กลางหน ้าอก
2.

ปรับสายรัดหน ้าอกให ้ตึงมากพอทีจ
� ะไม่หย่อนตกลง
มาขณะทีก
� ําลังวิง� อยู่
3.

จัดปลายสาย heart rate monitor เข ้าร่อง
ให ้สนิทเรียบร ้อย
4.

5.

อย่าลืม ต ้องเลือก “scan” เพือ
� จับคู่

heart rate monitor กับ GB-580.
[MAIN MENU] > [CONFIGURATION] >
[ACCESSORIES] > [SENSORS] > [HEART RATE ]
> SCAN.
หน ้าจอจะแสดง HR แทนที� SCAN เมือ
� จับคูเ่ รียบร ้อย

วิธต
ี ด
ิ ตัง� Speed Sensor (สําหรับ GB-580P)
1.

ิ� สว่ น
รายการชน

3.

5.

2.

4.

ี� วดควรอยูต
ตําแหน่งแม่เหล็กทีซ
� ล
่ ามลูกศร

่ งห่างไม่เกิน 12มม.ระหว่างแม่เหล็ก
เพือ
� ให ้มีชอ
ั ญาน ควรติดตัง� ทัง� คูใ่ ห ้ใกล ้วงล ้อ
กับตัวสง่ สญ

6.

ี� ้อ
ภาพ sensor ยึดติดกับซล

7.

8.

กดปุ่ ม

ไฟ LED สีเขียวเปิด 2 วินาทีและ LED
จะกระพริบครัง� แรก 10ครัง� หลังจากเซนเซ่อร์
ตรวจพบการเหนีย
� วนําแม่เหล็ก

อย่าลืม ต ้องเลือก “scan” เพือ
� จับคู่ speed sensor
กับ GB-580. หน ้าจอจะแสดง SP แทนที� SCAN
เมือ
� จับคูเ่ รียบร ้อย
9.

[MAIN MENU] > [CONFIGURATION] > [ACCESSORIES]
> [SENSORS] > [SPEED ] > SCAN.

การถอดเปลีย
� นแบตเตอรี�

วิธต
ี ด
ิ ตัง� Cadence Sensor(สําหรับ GB-580P)
1.

ิ� สว่ น
รายการชน

2.

3.

4.

5.

6. ตําแหน่งแท่งแม่เหล็กควรอยูต
่ ามลูกศร

7.

8.

กดปุ่ ม

ไฟ LED สเี ขียวเปิ ด 2 วินาทีและ LED
่ ร์
จะกระพริบครัง� แรก 10ครัง� หลังจากเซนเซอ
ตรวจพบการเหนีย
� วนํ าแม่เหล็ก

อย่าลืม ต ้องเลือก “scan” เพือ
� จับคู่ speed sensor
กับ GB-580. หน ้าจอจะแสดง CA แทนที� SCAN
เมือ
� จับคูเ่ รียบร ้อย
9.

[MAIN MENU] > [CONFIGURATION] > [ACCESSORIES]
> [SENSORS] > [CADENCE ] > SCAN.

การถอดเปลีย
� นแบตเตอรี�

GB-580 UI Flow Chart
ACTIVITY INFO

TRAINING INFO
DELETE ALL
AUTO HOLD
TIME/DIST ALERT
SPEED/PACE
ALERT
ALERTS

HEART RATE
ALERT
CADENCE

ACTIVITY

SETTING

SETTING

SPORT TYPE
CALORIES

TRANING LEVEL
EXTRA WEIGHT

LAP SETTING
DATA
RECORDING

DIST / TIME
DIST / SPEED
TRAINER

SPEED / TIME
RACE/ DIST
YOURSELF

MEMORY STATUS
ADD MAP MODE / REMOVE MAP MODE
REMOVE COMPAS / ADD E-COMPASS
CREATE NEW
ROUTES

LIST ALL
DELETE ALL

NAVIGATION
SAVE WAYPOINT
FIND WAYPOINT

LIST ALL
DELETE ALL

BACK TO START / STOP GOTO
CONNECT TO PC
CONFIGURATION
USER PROFILE
SET PAGE 1
SET PAGE 2
PAGE SETTING

SET PAGE 3
SET PAGE 4
SET LAP PAGE
BEEPER
TOD MODE
BACKLIGHT
DISPLAY

CONFIGURATION
SET SYSTEM

LANGUAGE
ORIENTATION
UNITS

TIME
SETTINGS

TIME FORMAT
TIME ZONE
DAYLIGHT SAVING

ALARM
ACCESSORIES

SENSORS*

FREQUENCY
TIME
HEART RATE*
SPEED*

CADENCE*
SPEED/CADENCE*
CARDIO SETTING*
BIKE
SETTING*

BIKE*
WEIGHT*
WHEEL SIZE*
CALBRATION*

BARO
SETTING*

SEA LEVEL
PRESSURE*
CURRENT
ALTITUDE*
CALIBRATION*

SET
COMPASS*

DECLINATION*
FOLLOW
BEARING*

WAAS / EGNOS
GPS SETTINGS

GPS
GPS INFO

MAP MODE
SET

BIRD EYE VIEW/ DIRECT TO
NORTH
ZOOM IN / OUT

FACTORY RESET
SYSTEM UPGRADE
ABOUT PRODUCT
Note:* รองรับเฉพาะรุน
่ GB-580P

บรรณานุกรม
รายการ

คําอธิบาย

ALTIUDE

ความสูงปัจจุบน
ั

ALTI MAX

ความสูงมากสุด

ALTI MIN

ความสูงตํา� สุด

CALORIES

แสดงการเผาผลาญแคลลอรีไ� ปจํานวนเท่าใด

CAL RATE

อัตราเผาผลาญแคลลอรีต
� อ
่ ชัว� โมง

HR

ขอมู
้ ลอัตราเตนหั
้ วใจขณะนัน
�

HR AVG

ขอมู
้ ลอัตราเตนหั
้ วใจเฉลีย
�

HR INZN

โซนอัตราเต ้นหัวใจ

HR MAX

ข ้อมูลอัตราเต ้นหัวใจสูงสุด

LAPS

จํานวนรอบ

LAP DIST

ระยะทางต่อรอบ

LAP PACE

ฝี เท ้าเฉลีย
� ในรอบสุดท ้าย

LAP SPEED

ความเร็วเฉลีย
� ในรอบสุดท ้าย

LAP TIME

้
เวลาทีใ� ชในรอบสุ
ดท ้าย

PACE

ฝี เท ้า วัดเป็ นเวลาต่อกิโลเมตรหรือไมล์

PACE AVG

ฝี เท ้าเฉลีย
�

PACE BEST

ฝี เท ้าเร็วทีส
� ด
ุ

PACE INZN

โซนฝี เท ้า

SPEED

ความเร็วขณะนัน
�

SPEED AVG

ความเร็วเฉลีย
�

SPEED MAX

ความเร็วสูงสุด

SPEED INZN

โซนความเร็ว

TIME

เวลา

DISTANCE

ระยะทางทีฝ
� ึก

Asc SPEED

ความเร็วทีเ� พิม
� ขึน
�

CUMULATE +

ความสูงเพิม
� ขึน
� สะสม

CUMULATE -

ความสูงลดลงสะสม

REST DIST

ระยะทางทีเ� หลือจะต ้องไป

REST TIME

เวลาทีเ� หลือ จะต ้องไป

PACER

เวลาประเมินระหว่างผู ้ฝึ กกับครูฝึกเสมือน

PACER E

ประเมินระยะทางทีเ� หลือก่อนถึงจุดหมาย

PACER T

ประเมินเวลาทีเ� หลือก่อนถึงจุดหมาย

SLOPE

ความลาดเอียงจากแนวตังไปแนวนอน
�
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